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 1. INTRODUÇÃO 
 
A autoavaliação institucional tem como objetivo demonstrar a percepção da comunidade acadê-

mica a respeito de indicadores elaborados a partir das dimensões avaliativas previstas na Lei 

nº 10.861 de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES. Em seu Art.11, a lei cita que as instituições de educação superior brasileiras, 

sejam elas públicas ou privadas, constituirão suas Comissão Própria de Avaliação (CPA), cujo 

papel é de realizar o processo da Autoavaliação Institucional. 

 

A CPA planejou e executou as ações para a Autoavaliação Institucional contando com os mem-

bros representantes dos segmentos de alunos, de professores e de técnicos administrativos que 

compõem as Comissões Setoriais de Avaliação (CSA), localizadas nos campi, no Centro de 

Referência em Formação e Educação a Distância (Cefor) e na Reitoria do Ifes. Os membros 

têm o mandato determinado no regulamento da CPA, aprovado na Resolução do Conselho Su-

perior n.º 20 de 13 de julho de 2018 e pela Resolução do Conselho Superior n.º 50 de 17 de 

dezembro de 2018 que altera a Resolução do CS n.º 20/2018. O processo da Autoavaliação 

Institucional ocorreu no período de 20 de setembro a 30 de outubro, sendo prorrogado até 12 
de novembro de 2021. 

 

Histórico do campus de alegre 

A partir de um convênio entre os Governos da União e do Estado do Espírito Santo, foi criada 

no ano de 1953 uma escola agrícola no Município de Alegre cuja sede foi construída no Distrito 

de Rive, intitulada Ginásio Agrícola. A Escola funcionou como Centro de Treinamento Rural nos 

dois primeiros anos do Governo Estadual de Carlos Lindenberg e em 02/03/1962, foram inicia-

das as atividades escolares.  

Em 13/02/1964, pelo Decreto nº 53.558, foi estabelecida a designação da Escola como Colégio 

Agrícola de Alegre. A partir do Decreto nº 83.935, de 04 de setembro de 1979, foi substituída a 

denominação de Colégio Agrícola de Alegre – CAA para Escola Agrotécnica Federal de Alegre 

– EAFA. 

Em 2008 a Escola Agrotécnica Federal de Alegre atravessa mais um período de mudanças.  A 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissi-

onal, Científica e Tecnológica, criou, dentre outros, o Instituto Federal do Espírito Santo, Ifes, 

mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica do Espírito Santo e das 



 
 

 

Escolas Agrotécnicas Federais do Estado. Os Institutos Federais consistem em estabelecimen-

tos especializados na formação profissionalizante e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, desde a educação de jovens e adultos, até o doutorado, suprindo as demandas do mer-

cado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento do País. 

O Instituto Federal do Espírito Santo oferece mais de 100 cursos técnicos, 70 cursos de gradu-

ação, 25 especializações e 11 mestrados. Com 21 campi em funcionamento, o Ifes se faz pre-

sente em todas as microrregiões capixabas. O Instituto possui ainda 40 polos de educação a 

distância no Espírito Santo. 

Atualmente, o Ifes – Campus de Alegre oferece três cursos técnicos integrados ao ensino médio: 

Curso Técnico Integrado em Agropecuária, Curso Técnico Integrado em Agroindústria, Curso 

Técnico Integrado em Informática. Somam-se a estes, seis cursos superiores: Licenciatura em 

Ciências Biológicas, Bacharelado em Ciências Biológicas, Tecnologia em Cafeicultura, Tecnolo-

gia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Aquicultura e Bacharelado em 

Agronomia. Oferece também dois cursos de Pós-graduação: Pós-graduação Lato Sensu em 

Agroecologia: Pós-graduação Lato Sensu em Práticas Pedagógicas e Pós-graduação Stricto 

Sensu em Agroecologia 
 

 2. METODOLOGIA 
 
O instrumento de autoavaliação, usado para a pesquisa interna, reflete no instrumento de ava-

liação institucional externa e os eixos e indicadores definidos pela Nota Técnica 16/2017 

CGA/CGIES/DAES/INEP, sendo aplicado no triênio 2021-2023. 
 

Composição da CSA 
A Comissão Setorial do Campus é constituída conforme o art. 10 da Resolução CS/Ifes nº 

20/2018, com representantes dos segmentos administrativo, docente e discente do campus, e 

sua composição mais recente foi nomeada pela Portaria Nº 185, de 25 de junho de 2021. Suas 

principais atividades são a sensibilização, aplicação do instrumento de avaliação, elaboração 

do relatório do Campus, divulgação dos resultados e acompanhamento das ações decorrentes 

da autoavaliação, junto a gestão. 
 

Cronograma de atividades da CPA 
O cronograma anual de atividades, ilustrado na Figura 1, é definido pela CPA, em conjunto com 

as CSAs.  



 
 

 

Figura 1: Cronograma de atividades da CPA, aprovado na reunião ordinária da CPA em 
11/12/2020. (Fonte CPA). 

 
 

Calendário de reuniões ordinárias da CPA em 2021. 

 

O calendário com as datas de reuniões ordinárias da CPA foi aprovado na reunião de 11 de 

dezembro de 2020 conforme apresentado na Tabela 1. As reuniões ocorreram via WebConfe-

rência e deliberaram sobre a execução das ações planejadas e demais orientações da CPA para 



 
 

 

as Comissões Setoriais (CSAs). As deliberações são registradas em ata, que são arquivadas 

em cada comissão setorial e na CPA central. Além disso, são publicadas na sala da CPA criada 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no Moodle. 
 

Tabela 1: Calendário das reuniões ordinárias de 2021. (Fonte: CPA) 

 

 

 

 

Sempre que há visita in loco das Comissões Externas de Avaliação do INEP, as comissões 

CSA/CPA participaram das reuniões, de acordo com a disponibilidade, conforme agenda previ-

amente enviada pelas referidas comissões de Avaliação.  

 

Organização do Instrumento de Autoavaliação 
 
O instrumento de autoavaliação é formado por indicadores que são agrupados em cinco eixos 

e nas dez dimensões: 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional, contempla a Dimensão 8 da Lei 10.861/2004; 

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional contempla das Dimensões 1 e 3; 

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas, contempla as Dimensões 2, 4 e 9; 

Eixo 4 - Políticas de Gestão, contempla as Dimensões 5, 6 e 10, e; 

Eixo 5 - Infraestrutura, contempla a Dimensão 7. 

 

Cada indicador é composto de um enunciado, podendo ou não ser subdividido, de 5 conceitos 

(insatisfatório, parcialmente satisfatório, satisfatório, bom e muito bom), das alternativas 

Desconheço e Não Se Aplica e de campos de observação, onde o respondente pode escrever 

um texto livre. Há três campos de observação para cada indicador, no qual o respondente pode 

escrever sugestões, elogios ou críticas. 

 

O resultado do indicador foi calculado pela média ponderada das respostas, excluindo-se as 

respostas em Desconheço e Não se Aplica. 

 

 

 

Calendário de reuniões ordinárias da CPA em 2021 

12/02 19/03 16/04 14/05 18/06 16/07 13/08 17/09 22/10 19/11 10/12  



 
 

 

Cada indicador é construído de forma a contemplar as orientações da Nota Técnica 16/2017 

CGA/CGIES/DAES/INEP, e o conjunto de indicadores foi segmentado de forma a obter informa-

ções pertinentes à cada grupo da comunidade acadêmica. Em outras palavras, embora possa 

haver coincidência de indicadores, estudantes, técnicos e docentes avaliam aqueles mais per-

tinentes ao seu cotidiano. Por essa razão, o número de indicadores apresentados aos segmen-

tos é diferente, conforme pode-se observar na  Tabela 2.  

Tabela 2: Número de indicadores apresentados aos segmentos por eixo em 2021. 

Segmento INDICADORES Total 

1 2 3 4 5 

Estudantes Cursos Presenciais 3 3 27 10 2 45 

Estudantes Cursos EAD 3 3 27 10 2 45 

Servidores Administrativos atuantes 
nas áreas de ensino, pesquisa e 
extensão 

3 3 24 13 2 45 

Servidores Administrativos atuantes 
na área de gestão 

3 3 11 12 01 30 

Servidores Docentes 3 3 29 14 02 51 

 
Cabe aqui destacar que diversos indicadores tem subitens podendo ir da letra a até a letra z 

conforme apresentados na Figura 2. 



 
 

 

 
Figura 2: Número de indicadores incluindo os subitens apresentados aos segmentos. 
 

Sensibilização para a Autoavaliação de 2021 
 
Em reuniões a CPA estabeleceu algumas estratégias para o desenvolvimento da sensibilização 

para a avaliação de 2021, levando-se em conta as atividades estarem sendo desenvolvidas de 

modo remoto. Foi solicitado que fossem utilizadas, as redes sociais, o uso dos grupos de 

WhatsApp e todos os tipos de mídias que dessem conta de apresentar para a comunidade a 

necessidade da realização da Avaliação Institucional. Assim foram utilizados cartazes, vídeos 

elaborados em parcerias com algumas CSAs e com alunos, etc. 

 

Aplicação dos Instrumentos Avaliativos 
 
A autoavaliação estava programada para ocorrer entre os dias 20 de setembro a 31 de outubro, 

porém foi necessária uma prorrogação até o dia 12 de novembro de 2021. 

 

As respostas são voluntárias e realizadas por meio de um sistema computacional desenvolvido 



 
 

 

e mantido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ifes. Ao longo do processo é possível 

acompanhar em tempo real os números de participantes através de um painel que o sistema 

apresenta. 

 

Os participantes ao iniciarem a autoavaliação institucional, foram instruídos a considerar as se-

guintes orientações: 

1. Atribuir conceitos de 1 a 5, em ordem crescente de excelência, a cada um dos indicadores 

de cada um dos cinco eixos; 

2. Considerar os critérios de análise dos respectivos indicadores dos eixos e a atribuição 

dos conceitos. Cada indicador apresenta, predominantemente, um objeto de análise. Um con-

junto de indicadores permiti a análise do eixo em questão. Com a opção de registrar a Obser-

vação com relação aos Indicadores de cada EIXO, com o objetivo de permitir a análise das 

considerações registradas em: Observação, daquelas considerações mais repetidas. A CPA 

considera o registro das Observações, como a parte mais rica da Autoavaliação Institucional e 

que é o momento de não perder essa oportunidade da realidade registrada pelos participantes 

desse processo avaliativo e assim favorecendo a cultura da autoavaliação. 

 

No ano de 2021, em função da Pandemia provocada pela Covid-19 e as atividades terem sido 

desenvolvidas de modo remoto, ou seja, não presencial, não foram incluídos todos os indicado-

res referentes ao Eixo 5, considerando que, de forma geral, os participantes não tiveram acesso 

as dependências físicas dos campi. Dessa forma não seria possível avaliar todos os indicadores 

relacionados neste eixo, sendo feitas as somente os indicadores. 

 

 3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS 2021 
 

Descrição dos participantes da autoavaliação 
 
De acordo com Resolução CS/Ifes nº 20/2018, art. 23, todos os segmentos da comunidade 

acadêmica e os estudantes regularmente matriculados de todos os níveis de ensino da unidade 

participam da autoavaliação. Para 2021, com relação ao segmento discente, foram utilizados 

filtros padronizados de situação de matrícula em todos campi, de modo que tanto o sistema de 

apoio a autoavaliação quanto os Registros Acadêmicos e as Comissões Setoriais chegassem 

aos números exatos de alunos. Os filtros utilizados, indicados da presidência do Fórum dos 



 
 

 

Registros Acadêmicos do Ifes, foram: 

• matriculado, 

• matrícula vínculo institucional, 

• concludente, 

• estagiário (concludente), 

• aguardando enade, 

• projeto final (concludente), 

• aguardando seminário, 

• aguardando solicitar certificação. 

 
Os próximos parágrafos descrevem o público respondente no Campus de Alegre, no ano de 

2021.  Para a obtenção da Tabela 3 e das Figuras 3 e 4, apresentadas a seguir, foram conside-

rados os participantes, ou seja, o membro da comunidade acadêmica que finalizou a resposta 

de, pelo menos, um item da autoavaliação institucional.  

 

A Tabela 3 apresenta a participação do segmento discente por nível de ensino e curso. Dentre 

os cursos com maior participação em números absolutos, destacam-se os cursos Técnico em 

Agropecuária e o de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Tabela 3: Participação do segmento discente por nível e por curso no ano de 2021. 

 
Nível 

 
Nome 

Participação 
por curso 

Participação 
por nível 

2021 2021 
Técnicos 
Integrados ao 
Ensino Médio 
 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 46  
 

95 TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA 29 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 20 

Graduação 

ENGENHARIA DE AQUICULTURA 8  
 
 

60 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 29 
BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2 
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 9 

TECNOLOGIA EM CAFEICULTURA 12 
Pós-Graduação 
 

LATO SENSU EM AGROECOLOGIA E 
SUSTENTABILIDADE 0  

 
0  MESTRADO PROFISSIONAL EM 

AGROECOLOGIA 0 

 



 
 

 

 

A Figura 3 apresenta a participação discente por nível de ensino e curso. Pode-se observar que 

em 2021 houve uma queda expressiva na participação dos discentes em relação aos anos de 

2019 e 2020, em todos os níveis.  

 

Figura 3: Participação discente na avaliação, em números absolutos e em função do nível, entre 
os anos de 2019 a 2021. 

 

Na Figura 4 são apresentados os percentuais de participação discente dos cursos do campus 

na avaliação 2021. Observa-se que os cursos e Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino 

Médio e de Licenciatura em Ciências Biológicas tiveram uma maior participação (28,71 % e 

20,71 % respectivamente).  

 

 

 



 
 

 

 
Figura 4: Percentual de participação discente (Participantes/número de matriculados) dos cur-
sos do campus na autoavaliação 2021. 

 

Na Tabela 4 é apresentado um sumário da participação em valores absolutos dos três segmen-

tos da comunidade acadêmica no ano de 2021, enquanto que na Figura 3 é apresentada o 

percentual de participação dos segmentos no período compreendido entre 2018 e 2021.   

Tabela 4: Participação dos segmentos da comunidade acadêmica. 

Segmento Participante Respondentes Aptos a 
participar 

 2021 2021 
Discentes Cursos Presenciais 155 941 

Servidores Administrativos 
atuantes nas áreas de ensino, 
pesquisa e extensão 

25 50 

Servidores Administrativos 
atuantes na área de gestão 22 51 

Servidores Docentes 45 96 



 
 

 

 
Figura 3: Percentual de participação dos segmentos nas avaliações no período compreendido 
entre 2018 e 2021. 
 

A participação efetiva nos diferentes segmentos na autoavaliação 2020 foi de 21,74% dos dis-

centes, 33,64% dos docentes e 30,77% dos técnicos administrativos enquanto que na autoava-

liação 2021 foi de 16,47 % dos discentes, 46,88% dos docentes e 46,53%) dos técnicos admi-

nistrativos. Pode-se observar uma queda substancial na participação discente que em 2018 foi 

de 48,44 % Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela pandemia COVID-19 que alterou 

sobremaneira a rotina da maioria das instituições de ensino. Nesse período, diversos problemas 

foram relatados tais como dificuldade de aprendizagem com o método no formato de atividades 

pedagógicas não presenciais (APNPs) e acesso às tecnologias de informação. Assim, muitas 

matrículas foram trancadas parcialmente e provavelmente tal situação tenha contribuído com o 

baixo índice de participação na autoavaliação. Com relação aos outros dois segmentos (Docen-

tes e Técnicos Administrativos), nota-se uma queda na participação em 2020 (33,64% e 30,77%) 

e uma recuperação em 2021(46,88% e 46,53%) respectivamente. 

Na Tabela 5 é apresentada a participação dos segmentos por eixo no ano de 2021. Compa-

rando-se a participação por eixo entre os quatro segmentos, observa-se que o Eixo 2 (Desen-

volvimento Institucional) foi o mais respondido.  

 



 
 

 

Tabela 5: Participação dos segmentos por eixo em 2021. 

Segmento 
Eixo 

1 2 3 4 5 

Discentes Cursos Presenciais 54 103 96 87 54 

Servidores Administrativos atuantes 
nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão 
19 24 24 22 19 

Servidores Administrativos atuantes 
na área de gestão 21 22 22 22 21 

Servidores Docentes 35 44 44 41 35 

 

Participação da comunidade acadêmica por gênero e cor 

Nas Tabela 6 e Tabela 7 são apresentados os quantitativos da participação dos segmentos da 

comunidade acadêmica por gênero (de acordo com as opções do questionário) e cor, respecti-

vamente.  

Tabela 6: Participação dos segmentos da comunidade acadêmica por gênero. 
Segmento Participante Gênero 

 Masculino Feminino 
Discentes Cursos Presenciais 63 92 
Servidores Administrativos 
atuantes nas áreas de ensino, 
pesquisa e extensão 
 

 
12 

 
13 

Servidores Administrativos 
atuantes na área de gestão 
 

13 9 

Servidores Docentes 32 13 

 

Tabela 7: Participação dos segmentos da comunidade acadêmica por cor. 
Segmento Participante Cor 

 Branca Parda Negra Amarela Não 
Declarada 

Discentes Cursos Presenciais 52 37 11 2 1 
Servidores Administrativos 
atuantes nas áreas de ensino, 
pesquisa e extensão 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
23 

Servidores Administrativos 
atuantes na área de gestão 

2 1 0 0 19 

Servidores Docentes 4 1 0 0 39 



 
 

 

Análise dos dados dos questionários 
 

Os próximos parágrafos descrevem a análise dos dados destacando os conceitos atribuídos 

aos indicadores de cada eixo do questionário, pelo público respondente no Campus de Alegre.  

3.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

3.1.1  Estudantes Cursos Presenciais 
 
A Tabela 8 apresenta os indicadores avaliados pelos estudantes dos cursos presenciais do 

Campus. 

Tabela 1: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 1 para o segmento discente dos 
cursos presenciais 

Indicador Conceito Desconheço 
1 - Quanto a este Instrumento de Avaliação Institucional, 
avalie:   

a) Quantidade de itens: 3,60 1 
b) Clareza: 3,60 2 
c) Objetividade: 3,82 3 
2 - Quanto ao processo de Autoavaliação Institucional, 
avalie:   

a) Divulgação do período de realização do Instrumento de 
Avaliação Institucional, bem como a sensibilização de 
servidores(as) e discentes para participação: 

3,81 2 

b) Estratégias de divulgação dos resultados obtidos: 3,65 8 
3 - Quanto às ações (providências) da Gestão decorrentes 
da Avaliação Institucional, avalie: 3,74 8 

 

3.1.2 Servidores Administrativos atuantes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão 
 
A Tabela 9 informa os indicadores avaliados pelos Servidores Administrativos atuantes nas 

áreas de ensino, pesquisa e extensão  

Tabela 2: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 1 para o segmento Servidores 
Administrativos atuantes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

Indicador Conceito Desconheço 
1 - Quanto a este Instrumento de Avaliação Institucional, 
avalie:   

a) Quantidade de itens: 3,63 0 
b) Clareza: 3,58 0 
c) Objetividade: 3,63 0 



 
 

 

2 - Quanto ao processo de Autoavaliação Institucional, 
avalie:   

a) Divulgação do período de realização do Instrumento de 
Avaliação Institucional, bem como a sensibilização de 
servidores(as) e discentes para participação: 

4,21 0 

b) Estratégias de divulgação dos resultados obtidos: 3,61 1 
3 - Quanto às ações (providências) da Gestão decorrentes 
da Avaliação Institucional, avalie: 3,50 5 

 

3.1.3 Servidores Administrativos atuantes na área de gestão 
 
A Tabela 10 informa os indicadores avaliados pelos Servidores Administrativos atuantes na 

área de gestão  

Tabela 3: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 1 para o segmento Servidores 
Administrativos atuantes na área de gestão. 

Indicador Conceito Desconheço 
1 - Quanto a este Instrumento de Avaliação Institucional, 
avalie:   

a) Quantidade de itens: 3,20 1 
b) Clareza: 3,35 1 
c) Objetividade: 3,30 1 
2 - Quanto ao processo de Autoavaliação Institucional, 
avalie:   

a) Divulgação do período de realização do Instrumento de 
Avaliação Institucional, bem como a sensibilização de 
servidores(as) e discentes para participação: 

3,86 0 

b) Estratégias de divulgação dos resultados obtidos: 3,33 0 
3 - Quanto às ações (providências) da Gestão decorrentes 
da Avaliação Institucional, avalie: 3,32 2 

 

3.1.4 Servidores Docentes 
 
A Tabela 11 apresenta os indicadores avaliados pelos Servidores Docentes  

Tabela 4: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 1 para o segmento Servidores 
Docentes. 

Indicador Conceito Desconheço 
1 - Quanto a este Instrumento de Avaliação Institucional, 
avalie:   

a) Quantidade de itens: 3,00 0 
b) Clareza: 3,60 0 



 
 

 

c) Objetividade: 3,43 0 
2 - Quanto ao processo de Autoavaliação Institucional, 
avalie:   

a) Divulgação do período de realização do Instrumento de 
Avaliação Institucional, bem como a sensibilização de 
servidores(as) e discentes para participação: 

3,55 2 

b) Estratégias de divulgação dos resultados obtidos: 3,41 6 
3 - Quanto às ações (providências) da Gestão decorrentes 
da Avaliação Institucional, avalie: 3,28 6 

 

3.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 
 

3.2.1 Estudantes Cursos Presenciais 
 
A Tabela 12 apresenta os indicadores avaliados pelos estudantes dos cursos presenciais do 

Campus. 

Tabela 5: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 2 para o segmento discente dos 
cursos presenciais. 

Indicador Conceito Desconheço 
1 - Em relação à Missão do Ifes que é: “promover educação 
profissional, científica e tecnológica pública de excelência, 
integrando de forma inovadora o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão para a construção de uma sociedade 
democrática, justa e sustentável” você percebe que ela está 
sendo cumprida de forma: 

4,09 0 

2 - Em relação à inclusão de pessoas com deficiência e 
transtorno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno do 
Espectro Autista e Distúrbios da Aprendizagem), avalie: 

  

a) As políticas institucionais (de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Gestão Administrativa) no âmbito do Ifes são: 3,85 27 

 b) As práticas e ações de inclusão na sua unidade são: 3,94 25 
c) As oportunidades de capacitação dos servidores e da 
comunidade acadêmica no atendimento às políticas de inclusão 
na sua unidade são: 

4,06 30 

3 - Quanto à realização de atividades artísticas e culturais 
na sua unidade, avalie:   

a) Quantidade: 3,31 22 
b) Frequência anual: 3,39 23 
c) Qualidade: 3,78 21 
d) Infraestrutura utilizada: 4,00 26 



 
 

 

e) As oportunidades de participação/envolvimento da 
comunidade acadêmica: 3,79 21 

 

3.2.2 Servidores Administrativos atuantes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão 
 
A Tabela 13 apresenta os indicadores avaliados pelos técnicos administrativos atuantes na 

área de ensino, pesquisa e extensão. 

Tabela 6: Sumário dos resultados do Eixo 2 da autoavaliação para o segmento técnicos 
administrativos atuantes na área de ensino, pesquisa e extensão. 

Indicador Conceito Desconheço 
1 - Em relação à Missão do Ifes que é: “promover educação 
profissional, científica e tecnológica pública de excelência, 
integrando de forma inovadora o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão para a construção de uma sociedade 
democrática, justa e sustentável” você percebe que ela está 
sendo cumprida de forma: 

3,95 0 

2 - Em relação à inclusão de pessoas com deficiência e 
transtorno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno do Espectro 
Autista e Distúrbios da Aprendizagem), avalie: 

  

a) As políticas institucionais (de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Gestão Administrativa) no âmbito do Ifes são: 3,43 3 

 b) As práticas e ações de inclusão na sua unidade são: 3,48 3 
c) As oportunidades de capacitação dos servidores e da 
comunidade acadêmica no atendimento às políticas de inclusão 
na sua unidade são: 

2,95 3 

3 - Quanto à realização de atividades artísticas e culturais 
na sua unidade, avalie:   

a) Quantidade: 3,67 7 
b) Frequência anual: 3,65 5 
c) Qualidade: 3,82 5 
d) Infraestrutura utilizada: 4,07 7 
e) As oportunidades de participação/envolvimento da 
comunidade acadêmica: 3,63 3 

 

3.2.3 Servidores Administrativos atuantes na área de gestão 
 
A Tabela 14 apresenta os indicadores avaliados pelos técnicos administrativos atuantes na 

área da gestão do Campus. 

 



 
 

 

Tabela 7: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 2 para o segmento técnicos 
administrativos atuantes na área da gestão do Campus. 

Indicador Conceito Desconheço 
1 - Em relação à Missão do Ifes que é: “promover educação 
profissional, científica e tecnológica pública de excelência, 
integrando de forma inovadora o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão para a construção de uma sociedade 
democrática, justa e sustentável” você percebe que ela está 
sendo cumprida de forma: 

3,95 0 

2 - Em relação à inclusão de pessoas com deficiência e 
transtorno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno do 
Espectro Autista e Distúrbios da Aprendizagem), avalie: 

  

a) As políticas institucionais (de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Gestão Administrativa) no âmbito do Ifes são: 3,33 3 

 b) As práticas e ações de inclusão na sua unidade são: 3,19 8 
c) As oportunidades de capacitação dos servidores e da 
comunidade acadêmica no atendimento às políticas de inclusão 
na sua unidade são: 

3,21 4 

3 - Quanto à realização de atividades artísticas e culturais 
na sua unidade, avalie:   

a) Quantidade: 2,94 5 
b) Frequência anual: 3,37 3 
c) Qualidade: 3,75 2 
d) Infraestrutura utilizada: 4,20 2 
e) As oportunidades de participação/envolvimento da 
comunidade acadêmica: 3,72 3 

 

3.2.4 Servidores Docentes 
 
A Tabela 15 apresenta os indicadores avaliados pelos docentes do Campus. 

Tabela 8: Sumário dos resultados do Eixo 2 da autoavaliação para o segmento docente do 
Campus. 

Indicador Conceito Desconheço 
1 - Em relação à Missão do Ifes que é: “promover educação 
profissional, científica e tecnológica pública de excelência, 
integrando de forma inovadora o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão para a construção de uma sociedade 
democrática, justa e sustentável” você percebe que ela está 
sendo cumprida de forma: 

3,49 0 

 
 



 
 

 

2 - Em relação à inclusão de pessoas com deficiência e 
transtorno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno do 
Espectro Autista e Distúrbios da Aprendizagem), avalie: 

  

a) As políticas institucionais (de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Gestão Administrativa) no âmbito do Ifes são: 3,44 3 

 b) As práticas e ações de inclusão na sua unidade são: 3,55 3 
c) As oportunidades de capacitação dos servidores e da 
comunidade acadêmica no atendimento às políticas de inclusão 
na sua unidade são: 

3,34 3 

3 - Quanto à realização de atividades artísticas e culturais 
na sua unidade, avalie:   

a) Quantidade: 3,10 2 
b) Frequência anual: 3,18 2 
c) Qualidade: 3,45 2 
d) Infraestrutura utilizada: 3,23 3 
e) As oportunidades de participação/envolvimento da 
comunidade acadêmica: 3,23 2 

 

3.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

3.3.1 Estudantes Cursos Presenciais 
 
A apresenta os indicadores avaliados pelos estudantes dos cursos presenciais do Campus. 

Tabela 9: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 3 para o segmento discente dos 
cursos presenciais. 

Indicador Conceito Desconheço 
1. Quanto à área de ensino, avalie:   
a) As ações de recuperação paralela: 3,70 4 
b) Avaliação do Ensino-aprendizagem: 3,94 3 
2. Quanto à atuação do corpo docente, avalie as 
atividades de ensino referentes à(ao/s):   

a) Disponibilidade de atendimento extraclasse. 4,09 3 
b) Metodologia: 3,93 2 
c) Conteúdos que ministra: 4,12 0 
d) Instrumentos avaliativos: 3,95 0 
e) Cumprimento da carga horária: 4,02 1 
f) Materiais didáticos que utiliza: 3,95 0 
g) Abertura para o diálogo/comunicação 4,14 0 
 
 



 
 

 

3. A atuação do corpo docente em observância aos 
princípios éticos (urbanidade, respeito, etc.) para com os 
alunos é: 

4,25 6 

4. Sobre os processos de ensino, avalie:   
a) A aplicabilidade das Políticas de Educação Especial na 
perspectiva inclusiva Educação de Jovens e Adultos, na sua 
unidade é: 

3,96 21 

b) A aplicabilidade das Políticas de permanência e êxito, na 
sua unidade é: 3,83 14 

c) A aplicabilidade das Políticas de Educação para as Relações 
Étnico-raciais na sua unidade é: 4,07 19 

d) A aplicabilidade das Políticas de Educação Ambiental na sua 
unidade é: 4,19 9 

e) A aplicabilidade das Políticas de Equidade de Gênero e 
Orientação Sexual na sua unidade é: 3,66 24 

 
f) A contribuição para a superação do preconceito quanto aos 
aspectos de gênero, classe social e econômica, diversidade 
sexual e com as pessoas com deficiência na sua unidade é: 

3,70 20 

g) A oportunidade de participação estudantil juntos aos 
processos de Ensino é: 3,65 10 

5. Quanto às práticas pedagógicas, a integração de 
conhecimentos gerais e específicos, básicos, 
profissionais, teóricos e práticos nos currículos é: 

4,09 1 

6. Quantos às práticas pedagógicas, a articulação das 
atividades de ensino com a Extensão e a Pesquisa é: 3,82 10 

7. Quanto às ações de Extensão, avalie:   
a) As atividades para a superação das desigualdades e da 
exclusão social: 3,65 20 

b) A divulgação das atividades: 3,61 9 
c) A colaboração na construção e difusão de valores da 
cidadania: 3,92 17 

d) Contribuição dos cursos para a inclusão social e cidadã aliada 
à geração de emprego e renda: 3,82 15 

e) Qualificação profissional básica e técnica de trabalhadores: 4,10 13 
f) Ingresso e permanência no Ifes de jovens e adultos 
trabalhadores e de integrantes de grupos sociais em situação 
de vulnerabilidade: 

3,50 20 

g) A formação continuada de egressos, com vistas à sua 
progressão no mundo do trabalho: 3,91 20 

h) Possibilidade de aproveitamento de carga horária ou crédito 
para a integralização curricular. 3,86 11 

 
 



 
 

 

8. Em relação a oportunidades para o protagonismo 
estudantil no que concerne ao empreendedorismo, ao 
associativismo (representação por ordem de classe, 
sindicato, etc.) e ao cooperativismo, avalie as ações da sua 
unidade/do seu campus que apoiam a criação e 
consolidação dos seguintes empreendimentos estudantis: 

  

a) Empresas Juniores: 3,96 19 
b) Empresas simuladas e laboratórios de empreendedorismo: 3,83 19 
c) Núcleos de Incubação de empreendimentos tecnológicos 
industriais, sociais e da economia criativa: 3,85 22 

9. Quanto ao Estágio, obrigatório e não obrigatório, 
avalie:   

a) Acompanhamento pelo Setor de Estágio: 3,91 20 
b) Acompanhamento pelo(a) docente orientador(a): 3,83 17 
c) Relação entre os conteúdos abordados e a atuação no 
estágio: 4,19 21 

d) Aquisição de experiências diversificadas no estágio: 4,31 21 
e) Atuação do Ifes na mediação de oportunidades de vagas 
junto às empresas e instituições: 3,65 20 

10. Quanto às visitas técnicas, avalie a contribuição delas 
para a formação profissional: 4,08 14 

11. Avalie a divulgação de ofertas de bolsa:   
a) De Pesquisa: 3,70 8 
b) De Extensão: 3,77 8 
12. Quanto à divulgação de oportunidades de Iniciação 
Científica, avalie: 3,63 5 

13. Quanto à divulgação do conhecimento científico, avalie:   
a) Apoio do Ifes para a participação em eventos (congressos, 
seminários, encontros acadêmicos, feiras tecnológicas, etc.): 3,83 3 

b) Apoio da sua unidade para a participação em eventos 
(congressos, seminários, encontros acadêmicos, feiras 
tecnológicas, etc.): 

3,74 5 

c) Organização e realização de eventos no âmbito do Ifes 
(congressos, seminários, encontros acadêmicos, feiras 
tecnológicas, etc.): 

3,89 8 

d) Organização e realização de eventos no âmbito da sua 
unidade/do seu campus (congressos, seminários, encontros 
acadêmicos, feiras tecnológicas, etc.): 

3,77 6 

.e) Publicação de trabalho no âmbito do Ifes: 3,87 9 
14. Referente à Monitoria, avalie:   
a) A contribuição para o processo de ensino-aprendizagem: 4,15 4 
b) A cooperação entre o/a professor(a) e o/a estudante monitor: 4,16 9 



 
 

 

15. Como você considera a disseminação da cultura 
empreendedora na sua unidade, no âmbito do desenvolvimento 
econômico local e regional? 

3,60 11 

16. Considerando a sustentabilidade ambiental, avalie:   
a) Ações para diminuir os impactos ambientais gerados pela sua 
unidade. 3,98 9 

.b) Ações curriculares de educação ambiental na sua 
unidade/no seu campus. 4,06 9 

17. Em relação à educação para as relações étnico-raciais, 
avalie:   

a) As políticas institucionais propostas sobre o tema no âmbito 
do Ifes. 3,86 15 

b) As ações práticas na sua unidade voltadas para esse tema. 3,80 16 
18. Em relação à educação para a diversidade sexual e de 
gênero, avalie:   

a) As políticas institucionais propostas sobre o tema no âmbito 
do Ifes. 3,49 15 

b) As ações práticas na sua unidade/no seu campus voltadas 
para esse tema 3,30 16 

19. Quanto ao Setor Pedagógico, avalie:   
a) Orientação pedagógica aos discentes: 3,90 3 
b) Orientação pedagógica aos pais/responsáveis: 3,79 12 
20. Em relação ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 
indígenas, avalie as ações de sensibilização da 
comunidade a respeito das temáticas de cultura Afro-
brasileira e indígena, no âmbito de sua unidade ou de seu 
campus: 

3,75 27 

21. Em relação ao Núcleo de Atendimento a Pessoas 
com Necessidades Especiais, avalie a resolutividade das 
demandas, segundo o Decreto 5296/2004 (que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida): 

4,02 24 

22. Em relação ao Núcleo de Arte e Cultura, avalie se as 
ações incentivam, desenvolvem e promovem o acesso à 
cultura e às artes no âmbito da sua unidade: 

3,56 20 

23. Em relação ao Núcleo de Educação Ambiental, avalie 
as ações desenvolvidas nesta temática no âmbito da sua 
unidade: 

4,15 13 

24. Em relação ao Núcleo de Inovação Tecnológica e 
Empreendedorismo/Núcleo Incubador, avalie as ações 
desenvolvidas nesta temática no âmbito de sua unidade: 

3,91 22 

25. Em relação ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 
Gênero e Sexualidade, avalie as ações desenvolvidas nesta 
temática no âmbito da sua unidade: 

3,53 36 



 
 

 

26. Em relação ao Núcleo de Tecnologia Educacional, 
avalie as ações desenvolvidas nesta temática no âmbito da 
sua unidade: 

4,02 
 14 

27. Quanto à qualidade de vida do(a) estudante, avalie, 
no âmbito da sua unidade:   

a) Ações de atenção à saúde (combate à diabetes, tabagismo, 
sobrepeso, etc.): 3,24 13 

b) Ações desportivas: 3,29 13 
 

3.3.2 Servidores Administrativos atuantes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão 
 
A Tabela 17 apresenta os indicadores avaliados pelos técnicos administrativos atuantes na 

área de ensino, pesquisa e extensão do Campus. 

Tabela 10: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 3 para o segmento técnicos 
administrativos atuantes na área ensino, pesquisa e extensão do Campus. 

Indicador Conceito Desconheço 
01. Quanto à área de ensino, avalie:   
a) As ações de recuperação paralela: 3,93 9 
b) Avaliação do Ensino-aprendizagem: 3,81 7 
02. Quanto à atuação do corpo docente, avalie as 
atividades de ensino referentes à(ao/s):   

a) Disponibilidade de atendimento extraclasse. 3,86 8 
b) Metodologia: 4,00 9 
c) Conteúdos que ministra: 4,31 8 
d) Instrumentos avaliativos: 3,80 7 
e) Cumprimento da carga horária: 4,13 6 
f) Materiais didáticos que utiliza: 3,92 8 
g) Abertura para o diálogo/comunicação 4,06 4 
03. A atuação do corpo docente em observância aos 
princípios éticos (urbanidade, respeito, etc.) para com os 
alunos é: 

4,28 1 

04. Sobre os processos de ensino, avalie:   
a) A aplicabilidade das Políticas de Educação Especial na 
perspectiva inclusiva Educação de Jovens e Adulto, na sua 
unidade é: 

4,30 7 

b) A aplicabilidade das Políticas de permanência e êxito, na 
sua unidade é: 3,54 8 

c) A aplicabilidade das Políticas de Educação para as Relações 
Étnico-raciais na sua unidade é: 3,93 6 

d) A aplicabilidade das Políticas de Educação Ambiental na sua 
unidade é: 4,00 4 



 
 

 

e) A aplicabilidade das Políticas de Equidade de Gênero e 
Orientação Sexual na sua unidade é: 3,85 9 

f) A contribuição para a superação do preconceito quanto aos 
aspectos de gênero, classe social e econômica, diversidade 
sexual e com as pessoas com deficiência na sua unidade é: 

4,00 8 

g) A oportunidade de participação estudantil juntos aos 
processos de Ensino é: 4,00 4 

05. Quanto às práticas pedagógicas, a integração de 
conhecimentos gerais e específicos, básicos, 
profissionais, teóricos e práticos nos currículos é: 

3,81 4 

06. Quantos às práticas pedagógicas, a articulação das 
atividades de ensino com a Extensão e a Pesquisa é: 3,63 4 

07. Quanto às atividades pedagógicas, avalie:   
a) A quantidade dos momentos de planejamento coletivo entre 
docentes e servidores que atuam nas áreas do ensino: 3,73 7 

b) A qualidade dos momentos de planejamento coletivo entre 
docentes e servidores que atuam nas áreas do ensino: 3,67 7 

08. Quanto às ações de Extensão, avalie:   
a) As atividades para a superação das desigualdades e da 
exclusão social: 3,73 4 

b) A divulgação das atividades: 3,81 3 
c) A colaboração na construção e difusão de valores da 
cidadania: 3,86 5 

d) Contribuição dos cursos para a inclusão social e cidadã aliada 
à geração de emprego e renda: 3,60 4 

e) Qualificação profissional básica e técnica de trabalhadores: 4,00 1 
f) Ingresso e permanência no Ifes de jovens e adultos 
trabalhadores e de integrantes de grupos sociais em situação 
de vulnerabilidade: 

3,69 3 

g) A formação continuada de egressos, com vistas à sua 
progressão no mundo do trabalho: 3,79 5 

h) Possibilidade de aproveitamento de carga horária ou crédito 
para a integralização curricular. 4,15 6 

09. Em relação a oportunidades para o protagonismo 
estudantil no que concerne ao empreendedorismo, ao 
associativismo (representação por ordem de classe, 
sindicato, etc.) e ao cooperativismo, avalie as ações da sua 
unidade/do seu campus que apoiam a criação e 
consolidação dos seguintes empreendimentos estudantis: 

  

a) Empresas Juniores: 4,28 1 
b) Empresas simuladas e laboratórios de empreendedorismo: 4,58 7 
c) Núcleos de Incubação de empreendimentos tecnológicos 
industriais, sociais e da economia criativa: 4,27 4 

 
 



 
 

 

10. Em relação à Pós-Graduação, avalie:   
a) A articulação entre a instância decisória e as instâncias 
consultivas sobre a oferta de cursos: 4,23 6 

b) O apoio do Ifes em relação à mobilidade docente para 
atuação nos cursos 4,42 7 

11. Quanto à Pesquisa, como você avalia a carga horária 
para o desenvolvimento das atividades? 3,47 6 

12. Quanto à divulgação do conhecimento científico, avalie:   
a) Apoio do Ifes para a participação em eventos (congressos, 
seminários, encontros acadêmicos, feiras tecnológicas, etc.): 4,00 4 

b) Apoio da sua unidade para a participação em eventos 
(congressos, seminários, encontros acadêmicos, feiras 
tecnológicas, etc.): 

3,76 2 

c) Organização e realização de eventos no âmbito do Ifes 
(congressos, seminários, encontros acadêmicos, feiras 
tecnológicas, etc.): 

4,18 2 

d) Organização e realização de eventos no âmbito da sua 
unidade/do seu campus (congressos, seminários, encontros 
acadêmicos, feiras tecnológicas, etc.): 

3,94 2 

e) Publicação de trabalho no âmbito do Ifes: 4,13 3 
13. Como você considera a disseminação da cultura 
empreendedora na sua unidade, no âmbito do 
desenvolvimento econômico local e regional? 

3,81 3 

14. Considerando a sustentabilidade ambiental, avalie:   
a) Ações para diminuir os impactos ambientais gerados pela sua 
unidade. 3,71 1 

.b) Ações curriculares de educação ambiental na sua 
unidade/no seu campus. 4,00 3 

15. Em relação à educação para as relações étnico-raciais, 
avalie:   

a) As políticas institucionais propostas sobre o tema no âmbito 
do Ifes. 3,79 5 

b) As ações práticas na sua unidade voltadas para esse tema. 3,54 6 
16. Em relação à educação para a diversidade sexual e de 
gênero, avalie:   

a) As políticas institucionais propostas sobre o tema no âmbito 
do Ifes. 3,92 5 

b) As ações práticas na sua unidade/no seu campus voltadas 
para esse tema 3,82 7 

17. Quanto ao Setor Pedagógico, avalie:   
a) Orientação pedagógica aos docentes 4,14 4 
 
 
 



 
 

 

18. Em relação ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 
indígenas, avalie as ações de sensibilização da 
comunidade a respeito das temáticas de cultura Afro-
brasileira e indígena, no âmbito de sua unidade ou de seu 
campus: 

3,55 10 

19. Em relação ao Núcleo de Atendimento a Pessoas 
com Necessidades Especiais, avalie a resolutividade das 
demandas, segundo o Decreto 5296/2004 (que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida): 

3,73 6 

20. Em relação ao Núcleo de Arte e Cultura, avalie se as 
ações incentivam, desenvolvem e promovem o acesso à 
cultura e às artes no âmbito da sua unidade: 

3,67 7 

21. Em relação ao Núcleo de Educação Ambiental, avalie 
as ações desenvolvidas nesta temática no âmbito da sua 
unidade: 

4,00 5 

22. Em relação ao Núcleo de Inovação Tecnológica e 
Empreendedorismo/Núcleo Incubador, avalie as ações 
desenvolvidas nesta temática no âmbito de sua unidade: 

4,07 5 
 

23. Em relação ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 
Gênero e Sexualidade, avalie as ações desenvolvidas nesta 
temática no âmbito da sua unidade: 

3,88 11 

24. Em relação ao Núcleo de Tecnologia Educacional, 
avalie as ações desenvolvidas nesta temática no âmbito da 
sua unidade: 

3,47 6 

 

3.3.3 Servidores Administrativos atuantes na área de gestão 
 

A Tabela 18 apresenta os indicadores avaliados pelos técnicos administrativos atuantes na 

área da gestão do Campus. 

Tabela 11: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 3 para o segmento técnicos 
administrativos atuantes na área da gestão do Campus. 

Indicador Conceito Desconheço 
01. Em relação à Pós-Graduação, avalie:   
a) A articulação entre a instância decisória e as instâncias 
consultivas sobre a oferta de cursos: 3,95 4 

b) O apoio do Ifes em relação à mobilidade docente para 
atuação nos cursos: 4,05 4 

02. Quanto à Pesquisa, como você avalia a carga horária 
para o desenvolvimento das atividades? 3,08 8 

03. Como você considera a disseminação da cultura 
empreendedora na sua unidade, no âmbito do 
desenvolvimento econômico local e regional? 

3,61 3 



 
 

 

04. Considerando a sustentabilidade ambiental, avalie:   
a) Ações para diminuir os impactos ambientais gerados pela sua 
unidade. 3,79 0 

.b) Ações curriculares de educação ambiental na sua 
unidade/no seu campus. 4,05 3 

05. Em relação ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 
indígenas, avalie as ações de sensibilização da 
comunidade a respeito das temáticas de cultura Afro-
brasileira e indígena, no âmbito de sua unidade ou de seu 
campus: 

3,27 12 

06. Em relação ao Núcleo de Atendimento a Pessoas 
com Necessidades Especiais, avalie a resolutividade das 
demandas, segundo o Decreto 5296/2004 (que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida): 

3,45 4 

07. Em relação ao Núcleo de Arte e Cultura, avalie se as 
ações incentivam, desenvolvem e promovem o acesso à 
cultura e às artes no âmbito da sua unidade: 

3,75 8 

08. Em relação ao Núcleo de Educação Ambiental, avalie 
as ações desenvolvidas nesta temática no âmbito da sua 
unidade: 

4,06 6 

09. Em relação ao Núcleo de Inovação Tecnológica e 
Empreendedorismo/Núcleo Incubador, avalie as ações 
desenvolvidas nesta temática no âmbito de sua unidade: 

3,53 
 

4 
 

10. Em relação ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 
Gênero e Sexualidade, avalie as ações desenvolvidas nesta 
temática no âmbito da sua unidade: 

3,25 13 

11. Em relação ao Núcleo de Tecnologia Educacional, 
avalie as ações desenvolvidas nesta temática no âmbito da 
sua unidade: 

4,21 7 

 

3.3.4 Servidores Docentes 
 
A Tabela 19 apresenta os indicadores avaliados pelos docentes do Campus. 
Tabela 12: Sumário dos resultados do Eixo 3 da autoavaliação para o segmento docente do 
Campus. 

Indicador Conceito Desconheço 
01. Quanto à área de ensino, avalie:   
a) As ações de recuperação paralela: 3,73 0 
b) Avaliação do Ensino-aprendizagem: 3,65 0 
02. Quanto à atuação do corpo docente, avalie as 
atividades de ensino referentes à(ao/s):   

a) Disponibilidade de atendimento extraclasse. 4,10 0 



 
 

 

b) Metodologia: 3,95 0 
c) Conteúdos que ministra: 4,17 0 
d) Instrumentos avaliativos: 3,98 0 
e) Cumprimento da carga horária: 4,22 0 
f) Materiais didáticos que utiliza: 3,88 0 
g) Abertura para o diálogo/comunicação 3,95 0 
03. A atuação do corpo docente em observância aos 
princípios éticos (urbanidade, respeito, etc.) para com os 
alunos é: 

4,11 0 

04. Sobre os processos de ensino, avalie:   
a) A aplicabilidade das Políticas de Educação Especial na 
perspectiva inclusiva Educação de Jovens e Adultos, na sua 
unidade é: 

2,84 5 

b) A aplicabilidade das Políticas de permanência e êxito, na 
sua unidade é: 3,42 2 

c) A aplicabilidade das Políticas de Educação para as Relações 
Étnico-raciais na sua unidade é: 3,44 4 

d) A aplicabilidade das Políticas de Educação Ambiental na sua 
unidade é: 3,49 2 

e) A aplicabilidade das Políticas de Equidade de Gênero e 
Orientação Sexual na sua unidade é: 3,36 3 

f) A contribuição para a superação do preconceito quanto aos 
aspectos de gênero, classe social e econômica, diversidade 
sexual e com as pessoas com deficiência na sua unidade é: 

3,62 3 

g) A oportunidade de participação estudantil juntos aos 
processos de Ensino é: 3,55 0 

05. Quanto às práticas pedagógicas, a integração de 
conhecimentos gerais e específicos, básicos, 
profissionais, teóricos e práticos nos currículos é: 

3,42 0 

06. Quantos às práticas pedagógicas, a articulação das 
atividades de ensino com a Extensão e a Pesquisa é: 2,89 1 

07. Quanto às atividades Pedagógicas, avalie:   
a) A quantidade dos momentos de planejamento coletivo entre 
docentes e servidores que atuam nas áreas de ensino: 3,05 0 

b) A qualidade dos momentos de planejamento coletivo entre 
docentes e servidores que atuam nas áreas de ensino: 3,05 0 

08. Quanto às ações de Extensão, avalie:   
a) As atividades para a superação das desigualdades e da 
exclusão social: 3,06 4 

b) A divulgação das atividades: 3,14 1 
c) A colaboração na construção e difusão de valores da 
cidadania: 3,30 4 

d) Contribuição dos cursos para a inclusão social e cidadã aliada 
à geração de emprego e renda: 3,21 3 



 
 

 

e) Qualificação profissional básica e técnica de trabalhadores: 3,21 3 
f) Ingresso e permanência no Ifes de jovens e adultos 
trabalhadores e de integrantes de grupos sociais em situação 
de vulnerabilidade: 

3,16 5 

g) A formação continuada de egressos, com vistas à sua 
progressão no mundo do trabalho: 2,83 5 

h) Possibilidade de aproveitamento de carga horária ou crédito 
para a integralização curricular. 3,52 7 

09. Em relação a oportunidades para o protagonismo 
estudantil no que concerne ao empreendedorismo, ao 
associativismo (representação por ordem de classe, 
sindicato, etc.) e ao cooperativismo, avalie as ações da sua 
unidade/do seu campus que apoiam a criação e 
consolidação dos seguintes empreendimentos estudantis: 

  

a) Empresas Juniores: 3,94 2 
b) Empresas simuladas e laboratórios de empreendedorismo: 3,19 9 
c) Núcleos de Incubação de empreendimentos tecnológicos 
industriais, sociais e da economia criativa: 3,33 8 

10. Quanto ao Estágio, obrigatório e não obrigatório, avalie:   
a) Acompanhamento pelo Setor de Estágio: 3,57 6 
b) Acompanhamento pelo(a) docente orientador(a): 3,76 7 
c) Relação entre os conteúdos abordados e a atuação no 
estágio: 3,83 7 

d) Aquisição de experiências diversificadas no estágio: 3,86 7 
e) Atuação do Ifes na mediação de oportunidades de vagas 
junto às empresas e instituições: 3,42 5 

11. Quanto às visitas técnicas, avalie a contribuição delas 
para a formação profissional: 3,59 2 

12. Avalie a divulgação de ofertas de bolsa:   
a) De Pesquisa: 3,58 3 
b) De Extensão: 3,31 4 
13. Quanto à divulgação de oportunidades de Iniciação 
Científica, avalie: 3,59  2 

14. Avalia as condições para a formação e o fortalecimento 
dos Grupos de Pesquisa: 3,00 6 

15. Em relação à Pós-Graduação, avalie:   
a) A articulação entre a instância decisória e as instâncias 
consultivas sobre a oferta de cursos: 3,32 11 

b) O apoio do Ifes em relação à mobilidade docente para 
atuação nos cursos: 3,34 7 

16. Quanto à Pesquisa, como você avalia a carga horária 
para o desenvolvimento das atividades? 2,85 2,85 

 
 



 
 

 

17. Quanto à divulgação do conhecimento científico, avalie:   
a) Apoio do Ifes para a participação em eventos (congressos, 
seminários, encontros acadêmicos, feiras tecnológicas, etc.): 3,57 0 

b) Apoio da sua unidade para a participação em eventos 
(congressos, seminários, encontros acadêmicos, feiras 
tecnológicas, etc.): 

3,54 0 

c) Organização e realização de eventos no âmbito do Ifes 
(congressos, seminários, encontros acadêmicos, feiras 
tecnológicas, etc.): 

3,57 0 

d) Organização e realização de eventos no âmbito da sua 
unidade/do seu campus (congressos, seminários, encontros 
acadêmicos, feiras tecnológicas, etc.): 

3,54 0 

e) Publicação de trabalho no âmbito do Ifes: 3,47 3 
18. Referente à Monitoria, avalie:   
a) A contribuição para o processo de ensino-aprendizagem: 3,90 4 
b) A cooperação entre o/a professor(a) e o/a estudante monitor: 3,97 5 
19. Como você considera a disseminação da cultura 
empreendedora na sua unidade, no âmbito do 
desenvolvimento econômico local e regional? 

3,09 2 

20. Considerando a sustentabilidade ambiental, avalie:   
a) Ações para diminuir os impactos ambientais gerados pela sua 
unidade. 3,28 3 

.b) Ações curriculares de educação ambiental na sua 
unidade/no seu campus. 3,44 3 

21. Em relação à educação para as relações étnico-raciais, 
avalie:   

a) As políticas institucionais propostas sobre o tema no âmbito 
do Ifes. 3,43 4 

b) As ações práticas na sua unidade voltadas para esse tema. 3,48 5 
22. Em relação à educação para a diversidade sexual e de 
gênero, avalie:   

a) As políticas institucionais propostas sobre o tema no âmbito 
do Ifes. 3,44 9 

b) As ações práticas na sua unidade/no seu campus voltadas 
para esse tema 3,40 8 

23. Em relação ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 
indígenas, avalie as ações de sensibilização da 
comunidade a respeito das temáticas de cultura Afro-
brasileira e indígena, no âmbito de sua unidade ou de seu 
campus: 

3,46 8 

 
 
 
 



 
 

 

24. Em relação ao Núcleo de Atendimento a Pessoas 
com Necessidades Especiais, avalie a resolutividade das 
demandas, segundo o Decreto 5296/2004 (que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida): 

3,87 5 

25. Em relação ao Núcleo de Arte e Cultura, avalie se as 
ações incentivam, desenvolvem e promovem o acesso à 
cultura e às artes no âmbito da sua unidade: 

3,39 5 

26. Em relação ao Núcleo de Educação Ambiental, avalie 
as ações desenvolvidas nesta temática no âmbito da sua 
unidade: 

3,42 4 

27. Em relação ao Núcleo de Inovação Tecnológica e 
Empreendedorismo/Núcleo Incubador, avalie as ações 
desenvolvidas nesta temática no âmbito de sua unidade: 

3,43 13 

28. Em relação ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 
Gênero e Sexualidade, avalie as ações desenvolvidas nesta 
temática no âmbito da sua unidade: 

2,96 13 

29. Em relação ao Núcleo de Tecnologia Educacional, 
avalie as ações desenvolvidas nesta temática no âmbito da 
sua unidade: 

3,85 5 

 
 
Eixo 4 – Políticas de Gestão 

3.4.1 Estudantes Cursos Presenciais 
 
A Tabela 20 apresenta os indicadores avaliados pelos estudantes do Campus. 

Tabela 13: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 4 para o segmento estudantes. 

Indicador Conceito Desconheço 
01. Em relação à Gestão Democrática, avalie:   
a) A possibilidade de participação na elaboração do PDI e de 
outros documentos institucionais, no âmbito do Ifes. 3,62 26 

b) A possibilidade de participação nas ações de Gestão da sua 
unidade: 3,50 21 

c) A atuação do Conselho de Gestão da sua unidade: 3,60 20 
02. Em relação às concepções de Ética, avalie a 
divulgação dos princípios éticos e o respeito a eles no 
âmbito da sua unidade. 

3,98 9 

03. Avalie o estímulo institucional no âmbito do Ifes 
quanto às práticas inovadoras:   

a) No desenvolvimento de Negócios Inovadores: 3,79 11 
 
 



 
 

 

04. Avalie o estímulo institucional no âmbito da sua 
unidade quanto às práticas inovadoras:   

a) No Ensino: 3,90 3 
b) Na Pesquisa: 3,98 9 
c) Na Extensão: 3,82 11 
05. Quanto à Comunicação Institucional, avalie o acesso 
aos conteúdos informativos: 3,76 1 

06. Quanto à Assistência Estudantil, avalie:   
a) O atendimento às demandas dos estudantes: 3,60 5 
b) O serviço prestado pelo setor em relação aos auxílios 
financeiros: 3,65 11 

c) A distribuição dos recursos (critérios) entre as rubricas (itens 
dos auxílios): 3,82 15 

d) O serviço prestado pelo setor em relação ao apoio 
psicossocial (orientação social e psicológica): 3,84 16 

e) O atendimento à saúde em momento de necessidade na sua 
unidade/no seu campus. 3,70 11 

07. Quanto a ações de Internacionalização, avalie:   
a) A oferta de disciplinas de língua estrangeira oferecida na sua 
unidade: 3,09 9 

b) Aulas bilíngues: 3,12 17 
c) Oferta de oportunidades de intercâmbio com instituições 
estrangeiras: 3,16 25 

d) Projetos e parcerias com instituições estrangeiras: 3,14 29 
e) Realização de eventos internacionais para participação de 
alunos(as) e servidores(as): 3,09 29 

08. Em relação à Mobilidade Acadêmica, avalie a 
divulgação de oportunidades: 3,93 13 

09. Em relação ao Registro Acadêmico (atendimento 
CRA), avalie:   

a) Horário de atendimento: 3,77 8 
b) Atendimento das demandas / resolutividade de problemas: 3,59 9 
10. Em relação ao atendimento nos setores 
administrativos, a percepção da eficiência e eficácia é: 3,75 4 

 
 

3.4.2 Servidores Administrativos atuantes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão 
 
A Tabela 21 apresenta os indicadores avaliados pelos técnicos administrativos atuantes na área 

de ensino, pesquisa e extensão do Campus. 

 

 



 
 

 

Tabela 14: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 4 para o segmento técnicos 
administrativos atuantes na área de ensino, pesquisa e extensão do Campus. 

Indicador Conceito Desconheço 
01. Em relação à Gestão Democrática, avalie:   
a) A possibilidade de participação na elaboração do PDI e de 
outros documentos institucionais, no âmbito do Ifes. 3,77 6 

b) A possibilidade de participação nas ações de Gestão da sua 
unidade: 3,50 3 

c) A atuação do Conselho de Gestão da sua unidade: 3,75 6 
02. Em relação às concepções de Ética, avalie a 
divulgação dos princípios éticos e o respeito a eles no 
âmbito da sua unidade. 

4,00 1 

03. Avalie o estímulo institucional no âmbito do Ifes 
quanto às práticas inovadoras:   

a) No ambiente de trabalho: 3,75 3 
b) No desenvolvimento de Negócios Inovadores: 3,43 6 
04. Avalie o estímulo institucional no âmbito da sua 
unidade quanto às práticas inovadoras:   

a) No Ensino: 3,81 3 
b) Na Pesquisa: 3,63 3 
c) Na Extensão: 3,56 3 
05. Quanto à Comunicação Institucional, avalie o acesso 
aos conteúdos informativos: 3,68 0 

06. Quanto a ações de Internacionalização, avalie:   
a) Oferta de oportunidades de intercâmbio com instituições 
estrangeiras: 3,33 7 

b) Projetos e parcerias com instituições estrangeiras: 3,36 8 
c) Realização de eventos internacionais para participação de 
alunos(as) e servidores(as): 3,44 10 

07. Em relação à Capacitação dos Servidores(as), avalie:   
a) Oferta de cursos e/ou eventos de formação: 3,26 0 
b) Apoio institucional para que o(a) servidor(a) realize 
capacitação: 3,68 0 

c) Oferta de capacitação para atividades específicas: 3,28 0 
d) Envolvimento e participação nas formações ofertadas na 
unidade: 3,76 2 

08. Quanto à Progressão Docente/Promoção TAE, avalie, 
no âmbito do Ifes:   

a) O instrumento de avaliação: 3,58 0 
b) A confecção (montagem) do processo: 3,84 0 
c) A tramitação (tempo e fluxo) do processo: 3,94 1 
 



 
 

 

09. Quanto a Avaliação de Estágio Probatório, avalie, no 
âmbito do Ifes:   

a) O Instrumento de Avaliação: 3,65 2 
b) A confecção (montagem) do processo: 3,82 2 
c) A tramitação (tempo e fluxo) do processo: 4,00 2 
10. Em relação ao Registro Acadêmico (atendimento 
CRA), avalie:   

a) Horário de atendimento: 4,50 4 
b) Atendimento das demandas / resolutividade de problemas: 4,47 3 
11. Dentro do âmbito da Política de atenção à saúde e 
segurança do trabalho do servidor, as ações na sua 
unidade para essa finalidade são: 

3,56 0 

12. Quanto as condições gerais de trabalho, avalie: 3,50 0 
13. Em relação ao atendimento nos setores 
administrativos, a percepção da eficiência e eficácia é: 3,80 0 

 

3.4.3 Servidores Administrativos atuantes na área de gestão 
 
A Tabela 22 apresenta os indicadores avaliados pelos técnicos administrativos atuantes na 

área da gestão do Campus. 

Tabela 15: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 4 para o segmento técnicos 
administrativos atuantes na área da gestão do Campus. 

Indicador Conceito Desconheço 
01. Em relação à Gestão Democrática, avalie:   
a) A possibilidade de participação na elaboração do PDI e de 
outros documentos institucionais, no âmbito do Ifes. 3,82 1 

b) A possibilidade de participação nas ações de Gestão da sua 
unidade: 3,87 0 

c) A atuação do Conselho de Gestão da sua unidade: 3,73 1 
02. Em relação às concepções de Ética, avalie a 
divulgação dos princípios éticos e o respeito a eles no 
âmbito da sua unidade. 

4,00 0 

03. Avalie o estímulo institucional no âmbito do Ifes 
quanto às práticas inovadoras:   

a) No ambiente de trabalho: 3,38 1 
04. Avalie o estímulo institucional no âmbito da sua 
unidade quanto às práticas inovadoras:   

a) Na Pesquisa: 3,80 2 
b) Na Extensão: 3,89 3 
 
 
 



 
 

 

05. Quanto à Comunicação Institucional, avalie o acesso 
aos conteúdos informativos: 4,09 0 

06. Quanto a ações de Internacionalização, avalie:   
a) Oferta de oportunidades de intercâmbio com instituições 
estrangeiras: 3,13 7 

b) Projetos e parcerias com instituições estrangeiras: 2,62 10 
c) Realização de eventos internacionais para participação de 
alunos(as) e servidores(as): 2,75 7 

07. Em relação à Capacitação dos Servidores(as), avalie:   
a) Oferta de cursos e/ou eventos de formação: 3,45 0 
b) Apoio institucional para que o(a) servidor(a) realize 
capacitação: 3,86 0 

c) Oferta de capacitação para atividades específicas: 3,18 0 
d) Envolvimento e participação nas formações ofertadas na 
unidade: 3,90 0 

08. Quanto à Progressão Docente/Promoção TAE, avalie, no 
âmbito do Ifes:   

a) O instrumento de avaliação: 3,43 1 
b) A confecção (montagem) do processo: 3,67 1 
c) A tramitação (tempo e fluxo) do processo: 3,38 1 
09. Quanto a Avaliação de Estágio Probatório, avalie, no 
âmbito do Ifes:   

a) O Instrumento de Avaliação: 3,41 0 
b) A confecção (montagem) do processo: 3,62 1 
c) A tramitação (tempo e fluxo) do processo: 3,38 1 
10. Dentro do âmbito da Política de atenção à saúde e 
segurança do trabalho do servidor, as ações na sua 
unidade para essa finalidade são: 

3,77 0 

11. Quanto as condições gerais de trabalho, avalie: 4,13 0 
12. Em relação ao atendimento nos setores 
administrativos, a percepção da eficiência e eficácia é: 3,96 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3.4.4 Servidores Docentes 
 
A Tabela 23 apresenta os indicadores avaliados pelos docentes do Campus. 

Tabela 16: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 4 para o segmento docente do 
Campus. 

Indicador Conceito Desconheço 
01. Em relação à Gestão Democrática, avalie:   
a) A possibilidade de participação na elaboração do PDI e de 
outros documentos institucionais, no âmbito do Ifes. 3,24 1 

b) A possibilidade de participação nas ações de Gestão da sua 
unidade: 3,20 0 

c) A atuação do Conselho de Gestão da sua unidade: 3,25 3 
02. Em relação às concepções de Ética, avalie a 
divulgação dos princípios éticos e o respeito a eles no 
âmbito da sua unidade. 

3,68 0 

03. Avalie o estímulo institucional no âmbito do Ifes 
quanto às práticas inovadoras:   

c) No ambiente de trabalho: 3,38 6 
d) No desenvolvimento de Negócios Inovadores: 3,15 9 
04. Avalie o estímulo institucional no âmbito da sua 
unidade quanto às práticas inovadoras:   

a) No Ensino: 3,06 3 
b) Na Pesquisa: 3,06 1 
c) Na Extensão: 3,06 2 
05. Quanto à Comunicação Institucional, avalie o acesso 
aos conteúdos informativos: 3,34 0 

06. Quanto a ações de Internacionalização, avalie:   
a) A oferta de disciplinas de língua estrangeira oferecida na 
sua unidade: 2,66 5 

b) Aulas bilíngues: 2,05 12 
c) Oferta de oportunidades de intercâmbio com instituições 
estrangeiras: 2,15 8 

d) Projetos e parcerias com instituições estrangeiras: 2,19 9 
e) Realização de eventos internacionais para participação de 
alunos(as) e servidores(as): 1,87 12 

07. Em relação à Mobilidade Acadêmica, avalie a 
divulgação de oportunidades 3,55 5 

08. Em relação à Capacitação dos Servidores(as), avalie:   
a) Oferta de cursos e/ou eventos de formação: 3,11 0 
b) Apoio institucional para que o(a) servidor(a) realize 
capacitação: 3,31 0 

c) Oferta de capacitação para atividades específicas: 3,00 1 



 
 

 

d) Envolvimento e participação nas formações ofertadas na 
unidade: 3,12 1 

09. Quanto à Progressão Docente/Promoção TAE, avalie, no 
âmbito do Ifes:   

a) O instrumento de avaliação: 3,30 1 
b) A confecção (montagem) do processo: 2,97 1 
c) A tramitação (tempo e fluxo) do processo: 2,85 1 
10. Quanto a Avaliação de Estágio Probatório, avalie, no 
âmbito do Ifes:   

a) O Instrumento de Avaliação: 3,56 7 
b) A confecção (montagem) do processo: 3,46 8 
c) A tramitação (tempo e fluxo) do processo: 3,29 8 
11. Em relação ao Registro Acadêmico (atendimento 
CRA), avalie:   

a) Horário de atendimento: 3,94 2 
b) Atendimento das demandas / resolutividade de problemas: 3,97 0 
12. Dentro do âmbito da Política de atenção à saúde e 
segurança do trabalho do servidor, as ações na sua 
unidade para essa finalidade são: 

3,75 3 

13. Quanto as condições gerais de trabalho, avalie: 3,97 0 
14. Em relação ao atendimento nos setores 
administrativos, a percepção da eficiência e eficácia é: 3,86 1 

 
 

3.5 Eixo 5 – Infraestrutura 

3.5.1 Discentes Cursos Presenciais 
 
A Tabela 24 apresenta os indicadores avaliados pelos estudantes dos cursos presenciais do 

Campus. 

Tabela 17: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 5 para o segmento discente dos 
cursos presenciais. 

Indicador Conceito Desconheço 
01. Quanto às ferramentas tecnológicas (sistemas), 
avalie:   

a) Acessibilidade Digital (aplicativos em Libras, descritores de 
imagens, computador adaptado, etc.): 4,09 10 

b) Capacitação (treinamento) para uso: 3,70 11 
c) Disponibilidade (acessível quando necessário): 3,80 10 
d) Adequação ao trabalho: 3,90 13 
e) Suporte técnico: 3,74 12 



 
 

 

02. Avalie o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
quanto à(ao):   

a) Disponibilidade do sistema (acessível quando necessário): 3,48 0 
b) Suporte técnico: 3,42 6 
c) Capacitação (treinamento) para uso: 3,74 6 
d) Acessibilidade Digital (aplicativos em Libras, descritores de 
imagens, computador adaptado, etc.): 3,95 12 

 
 

3.5.2 Servidores Administrativos atuantes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão 
 
A Tabela 25 apresenta os indicadores avaliados pelos técnicos administrativos atuantes na 

área de ensino, pesquisa e extensão do Campus. 

Tabela 18: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 5 para o segmento técnicos 
administrativos atuantes na área de ensino, pesquisa e extensão do Campus. 

Indicador Conceito Desconheço 
03. Quanto às ferramentas tecnológicas (sistemas), 
avalie:   

a) Acessibilidade Digital (aplicativos em Libras, descritores de 
imagens, computador adaptado, etc.): 3,73 4 

b) Capacitação (treinamento) para uso: 3,27 3 
c) Disponibilidade (acessível quando necessário): 3,64 5 
d) Adequação ao trabalho: 3,69 3 
e) Suporte técnico: 3,88 3 
04. Avalie o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
quanto à(ao):   

a) Disponibilidade do sistema (acessível quando necessário): 4,15 4 
b) Suporte técnico: 4,25 5 
c) Capacitação (treinamento) para uso: 3,92 4 
d) Acessibilidade Digital (aplicativos em Libras, descritores de 
imagens, computador adaptado, etc.): 3,62 5 

 
 

3.5.3 Servidores Administrativos atuantes na área de gestão 
 
A Tabela 26 apresenta os indicadores avaliados pelos técnicos administrativos atuantes na 

área da gestão do Campus. 

 

 



 
 

 

Tabela 19: Sumário dos resultados da autoavaliação do Eixo 5 para o segmento técnicos 
administrativos atuantes na área da gestão do Campus. 

Indicador Conceito Desconheço 
05. Quanto às ferramentas tecnológicas (sistemas), 
avalie:   

a) Acessibilidade Digital (aplicativos em Libras, descritores de 
imagens, computador adaptado, etc.): 3.53 4 

b) Capacitação (treinamento) para uso: 3.17 3 
c) Disponibilidade (acessível quando necessário): 3.53 2 
d) Adequação ao trabalho: 3.65 1 
e) Suporte técnico: 3.90 4 

 

3.5.4 Servidores Docentes 
 
A  Tabela 27 apresenta os indicadores avaliados pelos docentes do Campus. 
 
Tabela 20: Sumário dos resultados do Eixo 5 da autoavaliação para o segmento docente do 
Campus. 

Indicador Conceito Desconheço 
01. Quanto às ferramentas tecnológicas (sistemas), avalie:   
a) Acessibilidade Digital (aplicativos em Libras, descritores de 
imagens, computador adaptado, etc.): 2,93 6 

b) Capacitação (treinamento) para uso: 2,97 5 
c) Disponibilidade (acessível quando necessário): 2,90 4 
d) Adequação ao trabalho: 3,00 4 
e) Suporte técnico: 3,40 5 
02. Avalie o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
quanto à(ao):   

a) Disponibilidade do sistema (acessível quando necessário): 3,63 0 
b) Suporte técnico: 3,59 3 
c) Capacitação (treinamento) para uso: 3,32 1 
d) Acessibilidade Digital (aplicativos em Libras, descritores de 
imagens, computador adaptado, etc.): 3,27 9 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observações apresentadas pelos segmentos participantes 
 

Conforme foi relatado, o questionário de Autoavaliação permitiu ao avaliador registrar 

sua opinião por meio de texto para cada um dos indicadores, expressando sua compre-

ensão ou percepção a respeito do tema, conforme julgasse pertinente. De forma que 

sejam preservadas eventuais identificações dos participantes e/ou situações que pos-

sam ultrapassar os limites éticos de atuação desta comissão, a sessão de Observações 

será tratada neste relatório de forma quantitativa e todas as observações transcritas do 

sistema de autoavaliação tal qual foram registradas pelos avaliadores foram encaminha-

das à gestão do campus em um arquivo separado de forma que sejam apreciadas. 

As observações foram lidas e classificadas pela equipe da Comissão, em: 

• Elogio: Quando o teor da observação demonstra que determinado indicador merece 

reconhecimento. 

• Críticas: Quando o teor da observação demonstra descontentamento sobre determi-

nado indicador. 

• Sugestão: Quando o teor da observação indica possíveis soluções relacionadas à 

problemas identificados em determinado indicador. 

•  

A Tabela 28 apresenta as observações dos três segmentos: 

Tabela 21: Sumário com a categorização das observações. 

SEGMENTO ELOGIO CRÍTICA SUGESTÃO TOTAL 

Estudantes Cursos Presenciais 40 38 34 112 

Servidores Administrativos atuantes 
nas áreas de ensino, pesquisa e 
extensão 

7 9 6 22 

Servidores Administrativos atuantes 
na área de gestão 

0 22 9 31 

Servidores Docentes 4 38 33 89 
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Indicadores por segmento apresentados no processo avaliativo 
 

Nesta seção apresentam-se os indicadores por segmento. Para os indicadores com mé-

dia inferior ou igual a 3,00 (três) nos segmentos avaliados, será solicitado aos gestores 

do Campus um “RELATÓRIO DE AÇÕES, RESULTADOS E PLANEJAMENTO DA GES-

TÃO ACADÊMICO ADMINISTRATIVA (RAPA)” que também será divulgado para a co-

munidade.  

A comissão destaca ainda a necessidade da observância por parte da gestão dos indi-

cadores que foram classificados com média superior a 3,00 e inferior a 3,49 de forma 

que providências sejam tomadas visando buscar melhorias contínuas para mantê-los 

acima da média. 

Na Tabela 29 estão os resultados do segmento discente. O indicador com a menor ava-

liação está relacionado às ações de Internacionalização (3,09) e o indicador com a maior 

avaliação está relacionado à realização de atividades artísticas e culturais na sua uni-

dade (3,39). 

Tabela 22: Indicadores ordenados de forma crescente, do ponto de vista discente. 

Eixo Indicador Média 

Eixo 4 
07. a- Quanto a ações de Internacionalização - A oferta de disci-
plinas de língua estrangeira oferecida na sua unidade: 3,09 

 
Eixo 4 

07. e- Quanto a ações de Internacionalização - Realização de 
eventos internacionais para participação de alunos(as) e servi-
dores(as): 
 

3,09 

Eixo 4 07. b- Quanto a ações de Internacionalização - Aulas bilíngues: 3,12 

 
Eixo 4 

07. d- Quanto a ações de Internacionalização - Projetos e parce-
rias com instituições estrangeiras: 

3,14 
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Eixo 4 

07. c- Quanto a ações de Internacionalização - Oferta de oportu-
nidades de intercâmbio com instituições estrangeiras: 

3,16 

Eixo 3 
 

27.a - Quanto à qualidade de vida do(a) estudante, avalie, no âm-
bito da sua unidade- Ações de atenção à saúde (combate à dia-
betes, tabagismo, sobrepeso, etc.): 

3,24 

Eixo 3 
 

27.b - Quanto à qualidade de vida do(a) estudante, avalie, no âm-
bito da sua unidade- Ações desportivas: 

3,29 

Eixo 2 
3.a - Quanto à realização de atividades artísticas e culturais na 
sua unidade-  3,31 

Eixo 2 
3.b - Quanto à realização de atividades artísticas e culturais na 
sua unidade 3,39 

 

Na Tabela 30 estão apresentados os resultados do segmento técnico administrativo 
atuantes na área de gestão. O indicador com a menor avaliação é aquele que trata das 

ações desenvolvidas em relação ações de Internacionalização (2,62) e o melhor avaliado 

relaciona-se à à Capacitação dos Servidores(as) - Oferta de cursos e/ou eventos de for-

mação (3,45). 

Tabela 230: Indicadores ordenados em forma crescente, na visão dos técnicos 
administrativos atuantes na área de gestão.  

Eixo Indicador Média 

Eixo 4 06.b - Quanto a ações de Internacionalização, avalie - Projetos 
e parcerias com instituições estrangeiras: 2,62 

 
Eixo 4 

06.c - Quanto a ações de Internacionalização, avalie - Realiza-
ção de eventos internacionais para participação de alunos(as) 
e servidores(as): 

2,75 

Eixo 2 03.a - Quanto à realização de atividades artísticas e culturais na 
sua unidade, avalie - Quantidade: 2,94 

Eixo 3 
 

02- Quanto à Pesquisa, como você avalia a carga horária para o 
desenvolvimento das atividades? 3,08 
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Eixo 4 06.a - Quanto a ações de Internacionalização, avalie - Oferta de 
oportunidades de intercâmbio com instituições estrangeiras: 3,13 

Eixo 5 
 

05.b - Quanto às ferramentas tecnológicas (sistemas), avalie - 
Capacitação (treinamento) para uso: 3,17 

Eixo 4 07.b - Em relação à Capacitação dos Servidores(as), avalie - 
Oferta de capacitação para atividades específicas: 3,18 

 
 
Eixo 2 

2.b - Em relação à inclusão de pessoas com deficiência e trans-
torno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno do Espectro Autista e 
Distúrbios da Aprendizagem), avalie - As práticas e ações de in-
clusão na sua unidade. 

3,19 

Eixo 1 
 

01.a - Quanto a este Instrumento de Avaliação Institucional, 
avalie - Quantidade de itens: 3,20 

 
 
Eixo 2 

02.c - Em relação à inclusão de pessoas com deficiência e 
transtorno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno do Espectro Au-
tista e Distúrbios da Aprendizagem), avalie - As oportunidades 
de capacitação dos servidores e da comunidade acadêmica no 
atendimento às políticas de inclusão na sua unidade. 

3,21 

 
Eixo 3 

10 - Em relação ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gê-
nero e Sexualidade, avalie as ações desenvolvidas nesta temá-
tica no âmbito da sua unidade: 

3,25 

 
Eixo 3 

05 - Em relação ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e indíge-
nas, avalie as ações de sensibilização da comunidade a res-
peito das temáticas de cultura Afro-brasileira e indígena, no 
âmbito de sua unidade ou de seu campus: 

3,27 

Eixo 1 01.c - Quanto a este Instrumento de Avaliação Institucional, 
avalie - Objetividade: 3,30 

Eixo 1 3 - Quanto às ações (providências) da Gestão decorrentes da 
Avaliação Institucional, avalie: 3,32 

Eixo 1 02.b - Quanto ao processo de Autoavaliação Institucional, ava-
lie - Estratégias de divulgação dos resultados obtidos: 3,33 

Eixo 2 
 
 

02.a - Em relação à inclusão de pessoas com deficiência e 
transtorno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno do Espectro Au-
tista e Distúrbios da Aprendizagem), avalie - As políticas insti-
tucionais (de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão Administra-
tiva) no âmbito do Ifes. 

3,33 
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Eixo 1 01.b - Quanto a este Instrumento de Avaliação Institucional, 
avalie - Clareza: 3,35 

Eixo 2 03.b - Quanto à realização de atividades artísticas e culturais na 
sua unidade, avalie - Frequência anual: 3,37 

Eixo 4 
 

03 - Avalie o estímulo institucional no âmbito do Ifes quanto às 
práticas inovadoras - No ambiente de trabalho: 3,38 

Eixo 4 08. c - Quanto à Progressão Docente/Promoção TAE, avalie, no 
âmbito do Ifes - A tramitação (tempo e fluxo) do processo: 3,38 

Eixo 4 09. c - Quanto a Avaliação de Estágio Probatório, avalie, no âm-
bito do Ifes - A tramitação (tempo e fluxo) do processo: 3,38 

Eixo 4 09. a - Quanto a Avaliação de Estágio Probatório, avalie, no âm-
bito do Ifes - O Instrumento de Avaliação: 3,41 

Eixo 4 08. a - Quanto à Progressão Docente/Promoção TAE, avalie, no 
âmbito do Ifes - O instrumento de avaliação: 3,43 

Eixo 4 07.a - Em relação à Capacitação dos Servidores(as), avalie - 
Oferta de cursos e/ou eventos de formação:  3,45 

 

Na Tabela 31 estão os resultados do segmento técnico administrativo atuantes na 
área de ensino, pesquisa e extensão. O indicador com a menor avaliação foi em rela-

ção à inclusão de pessoas com deficiência e transtorno de neurodesenvolvimento 

(Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno do Espectro Au-

tista e Distúrbios da Aprendizagem) - As oportunidades de capacitação dos servidores e 

da comunidade acadêmica no atendimento às políticas de inclusão na sua unidade 

(2,95). Os indicadores com as maiores avaliações foram:  Quanto à Pesquisa, como você 

avalia a carga horária para o desenvolvimento das atividades? (3,47); Em relação ao 

Núcleo de Tecnologia Educacional, avalie as ações desenvolvidas nesta temática no 

âmbito da sua unidade (3,47); Em relação à inclusão de pessoas com deficiência e trans-

torno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) Transtorno do Espectro Autista e Distúrbios da Aprendizagem) - As práticas e 

ações de inclusão na sua unidade (3,48). 

Tabela 241: Indicadores ordenados em forma crescente, na visão dos técnicos 
administrativos atuantes na área de ensino, pesquisa e extensão. 
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Eixo Indicador Média 

 
 
Eixo 2 

2.c - Em relação à inclusão de pessoas com deficiência e trans-
torno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno do Espectro Autista e 
Distúrbios da Aprendizagem), avalie - As oportunidades de capa-
citação dos servidores e da comunidade acadêmica no atendi-
mento às políticas de inclusão na sua unidade. 

2,95 

Eixo 4 07.a - Em relação à Capacitação dos Servidores(as), avalie: 
Oferta de cursos e/ou eventos de formação: 3,26 

Eixo 4 07.c - Em relação à Capacitação dos Servidores(as), avalie: 
Oferta de capacitação para atividades específicas: 3,28 

Eixo 4 06.a - Quanto a ações de Internacionalização, avalie - Oferta de 
oportunidades de intercâmbio com instituições estrangeiras: 3,33 

Eixo 4 06.b - Quanto a ações de Internacionalização, avalie - Projetos e 
parcerias com instituições estrangeiras: 3,36 

Eixo 2 
  

2.a - Em relação à inclusão de pessoas com deficiência e trans-
torno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno do Espectro Autista e 
Distúrbios da Aprendizagem), avalie - As políticas institucionais 
(de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão Administrativa) no âm-
bito do Ifes. 

3,43 

Eixo 4 
 

03.b - Avalie o estímulo institucional no âmbito do Ifes quanto às 
práticas inovadoras - No desenvolvimento de Negócios Inovado-
res: 

3,43 

 
Eixo 4 

06.c - Quanto a ações de Internacionalização, avalie - Realização 
de eventos internacionais para participação de alunos(as) e ser-
vidores(as): 

3,44 

Eixo 3 
11 - Quanto à Pesquisa, como você avalia a carga horária para o 
desenvolvimento das atividades? 3,47 

 
Eixo 3  

24 - Em relação ao Núcleo de Tecnologia Educacional, avalie as 
ações desenvolvidas nesta temática no âmbito da sua unidade: 3,47 

 
 
Eixo 2 

2.b - Em relação à inclusão de pessoas com deficiência e trans-
torno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno do Espectro Autista e 
Distúrbios da Aprendizagem), avalie - As práticas e ações de in-
clusão na sua unidade. 

3,48 
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Na Tabela 32 estão os resultados ordenados de forma crescente, na visão do segmento 

docente. As ações de internacionalização surgem como os indicadores com as menores 

avaliações (1,87 a 2,66), enquanto que em relação à inclusão de pessoas com deficiên-

cia e transtorno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperati-

vidade (TDAH) Transtorno do Espectro Autista e Distúrbios da Aprendizagem) - As polí-

ticas institucionais (de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão Administrativa) no âmbito 

do Ifes (3,33) e os processos de ensino - A aplicabilidade das Políticas de Educação para 

as Relações Étnico-raciais na sua unidade como os indicadores melhores avaliados 

(3,34). 

Tabela 252: Indicadores ordenados de forma crescente, na visão do segmento docente 

Eixo Indicador Média 

Eixo 4 06.e - Quanto a ações de Internacionalização, avalie - Realização 
de eventos internacionais para participação de alunos(as) e ser-
vidores(as): 

1,87 

Eixo 4 06.b - Quanto a ações de Internacionalização, avalie - Oferta de 
oportunidades de intercâmbio com instituições estrangeiras: 2,05 

Eixo 4 06.c - Quanto a ações de Internacionalização, avalie - Oferta de 
oportunidades de intercâmbio com instituições estrangeiras: 2,15 

Eixo 4 06.d - Quanto a ações de Internacionalização, avalie - Projetos e 
parcerias com instituições estrangeiras: 2,19 

Eixo 4 06.a - Quanto a ações de Internacionalização, avalie - Aulas bilín-
gues:  2,66 

Eixo 3 08.g - Quanto às ações de Extensão, avalie - A formação continu-
ada de egressos, com vistas à sua progressão no mundo do tra-
balho: 

2,83 

Eixo 3 
4.a - Sobre os processos de ensino, avalie - A aplicabilidade das 
Políticas de Educação Especial na perspectiva inclusiva Educa-
ção de Jovens e Adultos, na sua unidade é: 

2,84 

Eixo 3 16 - Quanto à Pesquisa, como você avalia a carga horária para o 
desenvolvimento das atividades? 2,85 

Eixo 4 09.c - Quanto à Progressão Docente/Promoção TAE, avalie, no 
âmbito do Ifes - A tramitação (tempo e fluxo) do processo: 2,85 
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Eixo 3 Quanto às práticas pedagógicas, a articulação das atividades de 
ensino com a Extensão e a Pesquisa é: 2,89 

Eixo 5 01.c - Quanto às ferramentas tecnológicas (sistemas), avalie - 
Disponibilidade (acessível quando necessário): 2,90 

Eixo 5 
01.a - Quanto às ferramentas tecnológicas (sistemas), avalie - 
Acessibilidade Digital (aplicativos em Libras, descritores de ima-
gens, computador adaptado, etc.): 

2,93 

Eixo 3 28 - Em relação ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero 
e Sexualidade, avalie as ações desenvolvidas nesta temática no 
âmbito da sua unidade: 

2,96 

Eixo 4 09.b - Quanto à Progressão Docente/Promoção TAE, avalie, no 
âmbito do Ifes - A confecção (montagem) do processo: 2,97 

Eixo 5 01.b - Quanto às ferramentas tecnológicas (sistemas), avalie - 
Capacitação (treinamento) para uso: 2,97 

Eixo 1 01.a - Quanto a este Instrumento de Avaliação Institucional, ava-
lie - Quantidade de itens: 3,00 

Eixo 3 14 - Avalia as condições para a formação e o fortalecimento dos 
Grupos de Pesquisa: 3,00 

Eixo 4 08.c - Em relação à Capacitação dos Servidores(as), avalie - 
Oferta de capacitação para atividades específicas: 3,00 

Eixo 5 01.d - Quanto às ferramentas tecnológicas (sistemas), avalie - 
Adequação ao trabalho: 3,00 

Eixo 3 7.a - Quanto às atividades Pedagógicas, avalie - A quantidade 
dos momentos de planejamento coletivo entre docentes e servi-
dores que atuam nas áreas de ensino: 

3,05 

Eixo 3 7.b - Quanto às atividades Pedagógicas, avalie - A qualidade dos 
momentos de planejamento coletivo entre docentes e servidores 
que atuam nas áreas de ensino: 

3,05 

Eixo 3 08.a - Quanto às ações de Extensão, avalie - As atividades para a 
superação das desigualdades e da exclusão social: 3,06 

Eixo 4 04.a - Avalie o estímulo institucional no âmbito da sua unidade 
quanto às práticas inovadoras - No Ensino: 3,06 

Eixo 4 04.b - Avalie o estímulo institucional no âmbito da sua unidade 
quanto às práticas inovadoras - Na Pesquisa: 3,06 

Eixo 4 04.c - Avalie o estímulo institucional no âmbito da sua unidade 
quanto às práticas inovadoras -) Na Extensão: 3,06 
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Eixo 3 19 - Como você considera a disseminação da cultura empreende-
dora na sua unidade, no âmbito do desenvolvimento econômico 
local e regional? 

3,09 

Eixo 2 3.a - Quanto à realização de atividades artísticas e culturais na 
sua unidade, avalie - Quantidade: 3,10 

Eixo 4 08.a - Em relação à Capacitação dos Servidores(as), avalie - 
Oferta de cursos e/ou eventos de formação: 3,11 

Eixo 4 08.d - Em relação à Capacitação dos Servidores(as), avalie - En-
volvimento e participação nas formações ofertadas na unidade: 3,12 

Eixo 3 08.b - Quanto às ações de Extensão, avalie - A divulgação das 
atividades: 3,14 

Eixo 4 03.b - Avalie o estímulo institucional no âmbito do Ifes quanto às 
práticas inovadoras - No desenvolvimento de Negócios Inovado-
res: 

3,15 

Eixo 3 08.f - Quanto às ações de Extensão, avalie - Ingresso e perma-
nência no Ifes de jovens e adultos trabalhadores e de integrantes 
de grupos sociais em situação de vulnerabilidade: 

3,16 

Eixo 2 3.b - Quanto à realização de atividades artísticas e culturais na 
sua unidade, avalie - Frequência anual: 3,18 

Eixo 3 9.b - Em relação a oportunidades para o protagonismo estudantil 
no que concerne ao empreendedorismo, ao associativismo (re-
presentação por ordem de classe, sindicato, etc.) e ao cooperati-
vismo, avalie as ações da sua unidade/do seu campus que 
apoiam a criação e consolidação dos seguintes empreendimen-
tos estudantis - Empresas simuladas e laboratórios de empreen-
dedorismo: 

3,19 

Eixo 4 01.b - Em relação à Gestão Democrática, avalie - A possibilidade 
de participação nas ações de Gestão da sua unidade: 3,20 

Eixo 3 08.d - Quanto às ações de Extensão, avalie - Contribuição dos 
cursos para a inclusão social e cidadã aliada à geração de em-
prego e renda: 

3,21 

Eixo 3 08.e - Quanto às ações de Extensão, avalie - Qualificação profis-
sional básica e técnica de trabalhadores: 3,21 

Eixo 2 3.d - Quanto à realização de atividades artísticas e culturais na 
sua unidade, avalie - Infraestrutura utilizada: 3,23 

Eixo 2 3.e - Quanto à realização de atividades artísticas e culturais na 
sua unidade, avalie - As oportunidades de participação/envolvi-
mento da comunidade acadêmica: 

3,23 
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Eixo 4 
01.a - Em relação à Gestão Democrática, avalie - A possibilidade 
de participação na elaboração do PDI e de outros documentos 
institucionais, no âmbito do Ifes. 

3,24 

Eixo 4 01.c - Em relação à Gestão Democrática, avalie - A atuação do 
Conselho de Gestão da sua unidade: 3,25 

Eixo 5 02.d - Avalie o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) quanto 
à(ao) - Acessibilidade Digital (aplicativos em Libras, descritores 
de imagens, computador adaptado, etc.): 

3,27 

Eixo 1 03 - Quanto às ações (providências) da Gestão decorrentes da 
Avaliação Institucional, avalie: 3,28 

Eixo 3 20.a - Considerando a sustentabilidade ambiental, avalie - Ações 
para diminuir os impactos ambientais gerados pela sua unidade. 3,28 

Eixo 4 10.c - Quanto a Avaliação de Estágio Probatório, avalie, no âm-
bito do Ifes - A tramitação (tempo e fluxo) do processo: 3,29 

Eixo 3 08.c - Quanto às ações de Extensão, avalie - A colaboração na 
construção e difusão de valores da cidadania: 3,30 

Eixo 4 09.a - Quanto à Progressão Docente/Promoção TAE, avalie, no 
âmbito do Ifes - O instrumento de avaliação: 3,30 

Eixo 3 
12.b - Avalie a divulgação de ofertas de bolsa - De Extensão: 3,31 

Eixo 4 08.b - Em relação à Capacitação dos Servidores(as), avalie - 
Apoio institucional para que o(a) servidor(a) realize capacitação: 3,31 

Eixo 3 15.a - Em relação à Pós-Graduação, avalie - A articulação entre a 
instância decisória e as instâncias consultivas sobre a oferta de 
cursos: 

3,32 

Eixo 5 02.c - Avalie o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) quanto 
à(ao) - Capacitação (treinamento) para uso: 3,32 

Eixo 3 9.c - Em relação a oportunidades para o protagonismo estudantil 
no que concerne ao empreendedorismo, ao associativismo (re-
presentação por ordem de classe, sindicato, etc.) e ao cooperati-
vismo, avalie as ações da sua unidade/do seu campus que 
apoiam a criação e consolidação dos seguintes empreendimen-
tos estudantis -  Núcleos de Incubação de empreendimentos tec-
nológicos industriais, sociais e da economia criativa: 

3,33 

Eixo 2 02.c - Em relação à inclusão de pessoas com deficiência e trans-
torno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno do Espectro Autista e 

3,34 
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Distúrbios da Aprendizagem), avalie - As oportunidades de capa-
citação dos servidores e da comunidade acadêmica no atendi-
mento às políticas de inclusão na sua unidade são: 

Eixo 3 15.b - Em relação à Pós-Graduação, avalie - O apoio do Ifes em 
relação à mobilidade docente para atuação nos cursos: 3,34 

Eixo 4 05 -  Quanto à Comunicação Institucional, avalie o acesso aos 
conteúdos informativos: 3,34 

Eixo 3 4.e - Sobre os processos de ensino, avalie - A aplicabilidade das 
Políticas de Equidade de Gênero e Orientação Sexual na sua uni-
dade é: 

3,36 

Eixo 4 03.a - Avalie o estímulo institucional no âmbito do Ifes quanto às 
práticas inovadoras - No ambiente de trabalho: 3,38 

Eixo 3 25 - Em relação ao Núcleo de Arte e Cultura, avalie se as ações 
incentivam, desenvolvem e promovem o acesso à cultura e às ar-
tes no âmbito da sua unidade: 

3,39 

Eixo 3 22.b - Em relação à educação para a diversidade sexual e de gê-
nero, avalie - As ações práticas na sua unidade/no seu campus 
voltadas para esse tema 

3,40 

Eixo 5 01.e - Quanto às ferramentas tecnológicas (sistemas), avalie - 
Suporte técnico: 3,40 

Eixo 1 02.b - Quanto ao processo de Autoavaliação Institucional, avalie 
- Estratégias de divulgação dos resultados obtidos: 3,41 

Eixo 3 4.b - Sobre os processos de ensino, avalie - A aplicabilidade das 
Políticas de permanência e êxito, na sua unidade é: 3,42 

Eixo 3 Quanto às práticas pedagógicas, a integração de conhecimentos 
gerais e específicos, básicos, profissionais, teóricos e práticos 
nos currículos é: 

3,42 

Eixo 3 10.e - Quanto ao Estágio, obrigatório e não obrigatório, avalie - 
Atuação do Ifes na mediação de oportunidades de vagas junto às 
empresas e instituições: 

3,42 

Eixo 3 26 - Em relação ao Núcleo de Educação Ambiental, avalie as 
ações desenvolvidas nesta temática no âmbito da sua unidade: 3,42 

Eixo 1 01.c - Quanto a este Instrumento de Avaliação Institucional, ava-
lie - Objetividade: 3,43 

Eixo 3 21.a - Em relação à educação para as relações étnico-raciais, 
avalie - As políticas institucionais propostas sobre o tema no 
âmbito do Ifes. 

3,43 
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Eixo 3 27 - Em relação ao Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreen-
dedorismo/Núcleo Incubador, avalie as ações desenvolvidas 
nesta temática no âmbito de sua unidade: 

3,43 

Eixo 2 02.a - Em relação à inclusão de pessoas com deficiência e trans-
torno de neurodesenvolvimento (Transtorno de Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno do Espectro Autista e 
Distúrbios da Aprendizagem), avalie - As políticas institucionais 
(de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão Administrativa) no âm-
bito do Ifes são: 

3,44 

Eixo 3 4.c - Sobre os processos de ensino, avalie - A aplicabilidade das 
Políticas de Educação para as Relações Étnico-raciais na sua 
unidade é: 

3,44 

Eixo 3 20.b - Considerando a sustentabilidade ambiental, avalie - Ações 
curriculares de educação ambiental na sua unidade/no seu cam-
pus. 

3,44 

Eixo 3 22.a - Em relação à educação para a diversidade sexual e de gê-
nero, avalie - As políticas institucionais propostas sobre o tema 
no âmbito do Ifes. 

3,44 

Eixo 2 3.c - Quanto à realização de atividades artísticas e culturais na 
sua unidade, avalie - Qualidade: 3,45 

Eixo 3 23 - Em relação ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e indíge-
nas, avalie as ações de sensibilização da comunidade a respeito 
das temáticas de cultura Afro-brasileira e indígena, no âmbito de 
sua unidade ou de seu campus: 

3,46 

Eixo 4 10.b - Quanto a Avaliação de Estágio Probatório, avalie, no âm-
bito do Ifes - A confecção (montagem) do processo: 3,46 

Eixo 3 17.e - Quanto à divulgação do conhecimento científico, avalie - 
Publicação de trabalho no âmbito do Ifes 3,47 

Eixo 3 21.a - Em relação à educação para as relações étnico-raciais, 
avalie - As ações práticas na sua unidade voltadas para esse 
tema. 

3,48 

Eixo 2 

01 - Em relação à Missão do Ifes que é: “promover educação pro-
fissional, científica e tecnológica pública de excelência, inte-
grando de forma inovadora o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
para a construção de uma sociedade democrática, justa e sus-
tentável” você percebe que ela está sendo cumprida de forma: 

3,49 

Eixo 3 4.d - Sobre os processos de ensino, avalie - A aplicabilidade das 
Políticas de Educação Ambiental na sua unidade é: 3,49 
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Cabe aqui destacar a necessidade de uma maior observância por parte da gestão (além 

dos demais citados), dos indicadores que estão relacionados às ações de Internaciona-

lização que foram classificados abaixo de 3,00 (três) em três segmentos.  

Entre o segmento discente, os alunos dos cursos superiores foram os que menos res-

ponderam o instrumento, não correspondendo aos esforços de sensibilização realizado 

pela CSAI do Campus e a diretoria de ensino junto às coordenadorias de curso. A análise 

dos resultados demonstrou ainda a necessidade de maior divulgação e a conscientiza-

ção dos objetivos da autoavaliação institucional para o desenvolvimento, amadureci-

mento e crescimento da instituição, bem como desenvolver estratégias para a melhoria 

da divulgação do seu papel no Ifes, visando uma participação efetiva da comunidade 

envolvida no processo de autoavaliação a fim de e conferir um maior grau de confiabili-

dade nos resultados obtidos. 
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